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Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

 

 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Grundskola  
 
Ansvariga för planen  
Rektor ansvarar för planen och ser till att all personal, elever och vårdnadshavare 
känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling är förbjudna på skolan. Rektorn ser också till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att 
motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av 
kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Rektorn kontaktar även 
andra myndigheter vid behov.  
 

Vår vision 
Alla elever på Tranängskolan upplever den alltid som trygg och fri från 
diskriminering och kränkande behandling.  
 
Skolan skall präglas av människors olikheter och respekt för sig själv och andra.  
 
Respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom.  
 
Så säger lagen:  
Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling t ex mobbing regleras av lagstiftningen i skollagen och 
diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.  
 
Planen gäller från  
2019-08-22 
Planen gäller till  
2020-08-21  
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Elevernas delaktighet  
 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  
 
* påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer 
på skolan.  
 
* bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.  
 
Personalen tar fram förslag på förbättringar och likabehandlingsansvariga 
kommunicerar dessa med elevrepresentanter samt uppdaterar planen.  
 
Elevrepresentanter från klasserna 4-6 utvärderar den förenklade elevversionen 
av likabehandlingsplanen. Denna presenteras sedan för alla elever på skolan så 
snart som möjligt under ht. 
 
Trivselenkät görs i april/maj där eleverna kan uppge otrygga platser inom skolans 
område. Dessa sammanställs och förebyggande åtgärder arbetas fram.  
 
I slutet av terminen följer klassråd/elevråd upp hur arbetet fungerat.   
 
Vårdnadshavarnas delaktighet  
Likabehandlingsplanen presenteras på Brukarrådet (om möjligt) och där 
diskuteras eventuella förändringar.  
 
På Brukarrådsmötet (om möjligt) i september presenteras resultatet av 
föregående års likabehandlingsplan och kartläggning. Då förs diskussioner om 
eventuella åtgärder och aktiviteter.  
 
Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöten i åk f-6. Den presenteras 
mer grundligt i förskoleklass och åk 4.  
 
Under utvecklingssamtal diskuterar mentor, tillsammans med elev och 
vårdnadshavare, om kränkning eller mobbing förekommer.  
  
 
Personalens delaktighet  
All personal som arbetar på skolan ska:  
 
¤sätta sig in i och följa skolans likabehandlingsplan samt kontinuerligt utvärdera 
det fortlöpande arbetet.  
 
¤är delaktiga i det kontinuerliga formandet av likabehandlingsplanen genom att 
reflektera tillsammans och utvärdera samt genom att forma främjande och 
förebyggande åtgärder mot kränkning och diskriminering. Detta arbetet sker 
kontinuerligt och inplanerat vid gemensamma sammankomster. 
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Likabehandlingsplanen blir på så sätt ett levande dokument. 
 
¤ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 
förmedlar genom sin undervisning/arbete och sträva efter likabehandling.  
 
¤se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.  
 
¤dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas.  
 
¤bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp 
och dokumenteras.  
 
¤bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.  
 
Ansvariga informerar övrig personal om likabehandlingsplanen utvärderar 
enkäter och sammanställer i en analys där personalen görs delaktig i analysen 
och de främjande och förebyggande åtgärderna.  
 
Arbetet utvecklas genom att övrig personal erbjuds att delta i 
kompetensutveckling gällande planen.  
 
ÅRSCYKEL 
 Augusti 
 - Fastställande av årets plan utifrån utvärdering av föregående års plan.  
 - Genomgång av likabehandlingsplanen med personal och övrig personal på 
skolan. 
 - Vecka 34 - 35 arbetar klasserna med skolans ordningsregler.  
 
September 
-Elevrepresentanter visar likabehandlingsplanen för eleverna. 
-Brukarrådet (om möjligt) får ta del av förra läsårets analys av elevernas 
trivselenkät och åtgärder. 
-Föräldramöte där likabehandlingsplanen presenteras. 
 
December 
-Avstämning av arbetet med likabehandlingsplanen i 
likabehandlingsplansgruppen. 
 
April-Maj 
-Trivselenkät genomförs i alla klasser. 
-Sammanställning av elevernas trivselenkät och analys görs i varje arbetslag och 
lämnas till ansvariga. Kränkningsanmälningar och åtgärder tas med i analysen. 
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Maj-Juni 
-Personalen diskuterar fram förebyggande åtgärder utifrån analysen och 
sammanställer nästa läsårs likabehandlingsplan. Resultatet läggs även in i 
kvalitetsredovisningen. Ansvarig sammanställer en utvärdering som arbetslaget 
diskuterar och lägger in i kvalitetsredovisningen. 
  
Förankring av planen  
Planen presenteras i alla klasser i en framtagen elevversion samt presenteras för 
vårdnadshavare på läsårets första föräldramöte i samtliga klasser samt i år F och 
4 mer grundligt då likabehandlingsplanen är ny/lite annorlunda. Planen finns 
tillgänglig på Tranängskolans hemsida och Infomentor. Den uppdateras en gång 
per läsår.  
 
Sammanställningen av elevernas trivselenkät presenteras i samtliga klasser 
under september månad. 
 
 
 

Utvärdering 

Utvärdering av fjolårets plan 
Ansvariga för planen har kontrollerat att de åtgärder och insatser som enligt 
likabehandlingsplanen ska utföras har blivit gjorda. Enkät har genomförts med 
samtliga elever på Tranängskolan 4-6. 
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Ansvariga för planen och personalen. Hur gör vi eleverna delaktiga i 
utvärderingen? 
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2018-2019 
 
Likabehandlingsplansgruppen fortsatte med regelbundna träffar. 
När det gäller det främjande arbetet jobbades det intensivt vid skolstart med 
mottagandet av åk 4 genom samarbetsövningar, ställningstagande, 
stegen/trappan, trivselaktiviteter, dramatiseringar, film kopplat till empati-
beteenden-egna erfarenheter och gruppövningar vid idrotten. 
Relationsbyggande arbete prioriteras och att ge sig tid till att lyssna på eleverna 
när de kommer och vill prata med oss pedagoger. Inkludera alla elever i det 
fysiska rummet. Pedagogerna bestämmer grupper, hälsar varje dag på alla 
elever, påvisar skillnader mellan normer, regler och lagar, massage, brev till åk 4 
från åk 6, högläsning med värdegrundstema och vårpromenad. 
 
När det gäller det förebyggande arbetet så tycker pedagogerna att det blev bra 
att göra nya grupperingar av de nya åk 4:orna.  Pedagogerna ser ett behov av att 
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jobba förebyggande för att motverka grupptryck och hierarkier och även ett 
fortsatt arbete med språkbruk. 

Elevhälsan har varit behjälplig med allvarssamtal med elever och mentorer för 
att motverka kränkningar elever emellan, en samverkan som skolan gärna vill 
utveckla.  

 
Årets plan ska utvärderas senast  
2020-05-31 
 
Så här ska årets plan utvärderas 
Årets plan utvärderas av arbetslagen, elever i åk 4-6, ansvariga för 
likabehandlingsplanen samt Brukarrådet utifrån de åtgärder och insatser som 
gjorts under året.  
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Rektor  

 

Främjande insatser 

Namn  
Främja likabehandling  
 
Områden som berörs av insatsen  
¤Kränkande behandling 
¤ Kön 
¤ Könsöverskridande identitet eller uttryck 
¤ Etnisk tillhörighet 
¤ Religion eller annan trosuppfattning 
¤ Funktionsnedsättning/Tillgänglighet 
¤ Sexuell läggning eller könsuttryck 
¤Ålder. 
 
Mål och uppföljning  
Alla elever ska känna sig trygga på vår skola.  
Uppföljning sker genom enkät och vid utvecklingssamtal då frågan lyfts.  
 
 
Insats  

Inför första utvecklingssamtalet genomför mentor en intervju med samtliga 
mentorselever kring skolsituationen. Varje klass har schemalagda 
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lektionstillfällen där främjande arbete sker mot diskrimineringsgrunderna. Detta 
sker kontinuerligt i samtliga klasser. I den vardagliga undervisningen sker varje 
dag arbete mot kränkande behandling och trakasserier genom t ex 
bokdiskussioner, samarbetsövningar och samtal kring hur vi använder vårt språk 
för att uppnå en större respekt för varandra och varandras olikheter.  

Vi behöver också fortsätta att arbeta med allas lika värde oavsett etnicitet, 
religion eller kön samt språkbruk i samtliga klasser. Vi måste också arbeta aktivt 
med sammanhållningen i klasserna för att förhindra känslan av utanförskap.  
Temat anpassas efter de olika kränkningar, trakasserier och diskrimineringar som 
enligt enkäten förekommit hos oss. Vi läser också lämplig skönlitteratur för att 
ytterligare tydliggöra vår värdegrund och ge möjlighet till diskussioner kring 
detta med våra elever.  Vi behåller rastvärdskapet i omklädningsrummen. 
Rastvärdarna är också uppmärksamma på fotbollsplanen. Då konflikt uppstår 
förs samtal samt uppföljningssamtal med berörda elever som dokumenteras. 
Hemmen kontaktas om så behövs. Kränkningsanmälan skrivs om konflikten 
anses grov eller upprepas. 
 
.  
Kön 

I undervisningen är vi noga med att fördela talutrymmet så gott det går utan att 
något kön blir procentuellt favoriserat. Vi försöker också bygga grupper som inte 
ska ge sämre förutsättningar beroende på kön. Vi lottar emellanåt talutrymmet, 
uppgifter eller arbete. I det dagliga ”ämneslösa” arbetet försöker vi bemöta 
elever så lika som möjligt och utifrån personlighet anpassa bemötandet och inte 
utifrån kön. 

 

Könsöverskridande identitet 

Vi ger i ämnena exempel på handlingar, intressen och tillfällen där barn/vuxna 
bryter ut ur sin könsnorm. Vi försöker få in detta i det vardagliga arbetet för att 
det inte ska bli en ”happening” utan en naturlig del i vardagen. Vi lyfter också 
och uppmuntrar elever i sina aktiviteter/intressen oavsett könsnormativ 
inriktning. I grunden är vi noga med att alla är bra som dom är och att olikheter 
är viktiga för att det ska utvecklas ett starkt samhälle. 

 

Funktionshinder 

I undervisningen är vi noga med att anpassa våra uppgifter så att alla elever 
oavsett funktionsskillnad klarar av uppgiften på sitt sätt, utifrån sina möjligheter. 
Vi använder bildstöd, talsyntes, förenklar övningar och anpassar instruktioner. Vi 
har inte aktiviteter i skolan där någon skulle bli exkluderad på grund av ett 
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funktionshinder förekommande hos våra elever. Gällande intellektuell 
funktionsskillnad stötdämpar vi detta i största möjliga mån med hjälpmedel 
(exempelvis claro read, symwriter, datorer, inlästa läromedel mm). 

Religion 

Gällande religion lyfter vi både likheter och skillnader mellan religionerna men 
utifrån ett neutralt förhållningssätt. Vi uppmärksammar stora högtider hos 
religionerna som förekommer i klassrummet. Vi är noga med att informera om 
att våra världsreligioner är fredliga och att inte en religion är vad som avgör 
hurvida någon är en terrorist eller inte. 

Ålder 

Gällande ålder så är det inte där vi fokuserar. Vi visar på elevernas 
mognad/förmåga att göra rätt val och uppmuntrar detta. Vid ”åldersrelaterade” 
uppgifter mm (vårpromenad) fokuserar vi inte heller där att det är för att 
eleverna är äldst i grupperna som gör att de har ansvaret utan för att de är ett 
gott föredöme med goda egenskaper som kan visa andra hur man ska bete 
sig/göra. 

Etnicitet 

Vi har elever från många olika delar av världen och det är något som vi försöker 
ta tillvara på, erfarenheter av olika samhällen, skolformer, religioner, statsskick 
och livserfarenheter. Vi ser vår stora variation som en tillgång och lyfter 
variationen som styrkor i klassrummet. 

 

-Vi har lektioner kring vår värdegrund kontinuerligt i alla klasser vecka. Ansvaret 
ligger under Sv/So . 
 
-Fasta placeringar i klassrum och matsal.  
 
-Vuxna närvarande i matsalen.  
 
-Pedagogerna styr grupper i alla ämnen . 
 
-Våra respekteraregler diskuteras och bryts ned vid varje läsårsstart tillsammans 
med eleverna. Respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom. 

-Skolans ordningsregler tas fram utifrån respekterareglerna, gås igenom och 
skickas med till hemmet för underskrift. 
 
-Värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen . 
 
-Samarbete i arbetslaget kring elever som varit utsatta/utsätts . 
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- "Överenskommet" ett häfte för personal där praktiska rutiner för skoldagen och 
vårt bemötande av elever finns nedtecknat. 
 
-Samarbetsövningar sker kontinuerligt . 
 
-Gemensamma friluftsdagar .  
 
-Friluftsdagar för att främja samarbete mellan elever. 
 
-Åk 6 ordnar årligen långpromenad tillsammans för de yngre eleverna . 
 
-Alltid minst en rastvakt ute.  
 
-Vuxen i närheten av omklädningsrum . 
 
-Anteckningar förs utöver kränkningsanmälan även vid mindre incidenter . 
 
-En eller två vuxna närvarande vid samtal och uppföljning . 
 
-Trivselenkät 1 ggr/läsår (se bilaga) . 
 
-Information till vårdnadshavare när incident skett 
 
-Inför höstens utvecklingssamtal genomför mentor en intervju med samtliga 
mentorselever kring skolsituationen.  
 
-Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår där ev. kränkning och mobbing tas upp.  
 
-Samarbete med kommunens sociala verksamhet vid behov . 
 
-Språkval och hemkunskap för år 6 är i högstadiets lokaler . 
 
-Vid varje läsårsslut utvärderas den förenklade versionen av 
likabehandlingsplanen tillsammans med eleverna som föreslår förbättringar . 

-Nära samarbete med kurator och specialpedagoger. 

-Vid gemensamma morgonmöten lyfts ev. konflikter mellan våra elever för 
samtliga pedagoger. 

-Överlämnandekonferens med F-3 och 7-9 hålls vid läsårets slut alternativt vid 
läsårets början. 

-Ansvariga för likabehandlingsplanen har möte med trygghetsteamet 7-9  
1ggr/läsår. 
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- Fortbildning för pedagogerna på Tranängskolan samt Sjötoftaskolan inom 
värdegrundsområdet och likabehandlingsplanens arbete som ska utmynna i ett 
levande värdegrundsarbete samt att personalens kunskaper runt 
likabehandlingsplansarbetet intensifieras. 

-Åk 6 besöker ungdomsmottagningen 

-Fadderverksamhet 

-Åk 6 skriver välkomstbrev till åk 4 för att välkomna dem och berättar där hur vi 
har det och hur vi ska vara mot varandra. Korta filmer gjordes även på i-movie på 
engelska som överlämnades till åk 4. 

Svenska 

-Följa upp kurslitteratur som berör värdegrund – Borås. 

-Svensklärarna väljer mer värdegrundsfokus på högläsningsböcker. 

Matematik 

-Inte göra könsbundna uppgifter i matematik eller när det gäller etnicitet eller 
andra diskrimineringsgrunder. 

So 

-Välja litteratur med värdegrundstema och som berör diskrimineringsgrunderna. 

-Arbetar med att allas modersmål ska få synas och öras. 

Engelska 

-Diskussioner runt olika kulturer och religioner i den engelskspråkiga världen och 
olika levnadsförhållanden. 

 

 

 

 

Ansvarig  
Pedagoger som arbetar på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
Arbetet pågår under hela läsåret  
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Kartläggning 

 
Kartläggningsmetoder  
*Enkät som genomförs i april/maj  
*Samtal i klass regelbundet  
*Klassråd och elevråd som sker en gång i månaden  
*Utvecklingssamtal en gång per termin där ev. kränkning och mobbing tas upp 
*Övrig personal har möjlighet att lämna information till ansvariga som rör 
likabehandlingsplansarbetet. 
 
 
 
Områden som berörs i kartläggningen 
 ¤Kränkande behandling 
¤ Kön 
¤ Könsöverskridande identitet eller uttryck 
¤ Etnisk tillhörighet 
¤ Religion eller annan trosuppfattning 
¤ Funktionsnedsättning/Tillgänglighet 
¤ Sexuell läggning eller könsuttryck 
¤ Ålder. 
 
Våra elever involveras på följande sätt i kartläggningen  
Eleverna genomför enkäten och blir informerade om resultatet.  
Eleverna deltar aktivt i olika samtal som sker i klassen.  
Eleverna har klassråd som alla i klassen är delaktiga i.  
En representant från varje klass deltar i skolans elevråd.  
En representant från varje klass deltar i elevernas version av vår 
likabehandlingsplan 
Frågan gällande mobbing/kränkning/diskriminering i skolan eller via multimedia 
ställs till varje enskild elev och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal.  
 
 
Vår personal involveras på följande sätt i kartläggningen  
Personalen är informerad om kartläggningsmetoderna och följer dessa.  
 
Efter utvecklingssamtal gör varje arbetslag en sammanställning och går igenom 
kränkningar/mobbingsfall och diskriminering som framkommit under 
utvecklingssamtalen.  
 
Resultatet av kartläggningen gås igenom med all personal en gång per läsår i 
maj/juni.  
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Resultat och analys  
Eleverna fick skatta sig på sju påstående. 

- Jag trivs i skolan. 
- Jag trivs med mina klasskamrater. 
- Jag trivs med mina lärare. 
- Jag känner mig trygg i skolan. 
- Jag har känt mig kränkt i skolan. 
- Jag har känt mig orättvist behandlad i skolan 
- Jag har sett någon annan blivit illa behandlad i skolan. 

 
 
Åk. 4  
49 elever 
 
Hur trivs du på skolan?   Bra 92% Dåligt 8% 
 
Hur trivs du i din klass?   Bra 92% Dåligt 8% 
 
Känner du dig trygg i skolan?  Ja 84% Nej 16% 
 
Har du blivit diskriminerad?   Ja 6% Nej 94% 
 
Har du blivit trakasserad?   Ja 22% Nej 78% 
 
Har du blivit kränkt av annan elev?  Ja 49% Nej 51% 
 
Har du blivit kränkt av någon vuxen?  Ja 2% Nej 98% 
 
Har du sett någon annan blivit illa behandlad? Ja 59% Nej 31%  
 
 
 
Åk. 5  
30 pojkar och 24 flickor 
 
Hur trivs du på skolan?   P Bra 94% Dåligt 6% 
    F Bra 100% Dåligt 0% 
 
Hur trivs du i din klass?   P Bra 94% Dåligt 6% 
    F Bra 100% Dåligt 0% 
    

Känner du dig trygg i skolan?  P Ja 97% Nej 3% 
    F Ja 96% Nej 4% 
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Har du blivit diskriminerad?  P Ja 0% Nej 100% 
    F Ja 0% Nej 100% 
 
Har du blivit trakasserad?   P Ja 9% Nej 91% 
    F Ja 4% Nej 96% 
 
Har du blivit kränkt av annan elev?  P Ja 9% Nej 91% 
    F Ja 16% Nej 84% 
 
Har du blivit kränkt av någon vuxen?  P Ja 0%  Nej 100% 
    F Ja 4% Nej 96% 
 
Har du sett någon annan blivit illa behandlad? P Ja 18% Nej 82% 
    F Ja 16% Nej 84% 
 
Åk. 6 
24 pojkar och 20 flickor 
 
 
Hur trivs du på skolan?   P Bra 96% Dåligt 4% 
    F Bra 90% Dåligt 10% 
 
Hur trivs du i din klass?   P Bra 96% Dåligt 4% 
    F Bra 95% Dåligt 5% 
    

Känner du dig trygg i skolan?  P Ja 100% Nej 0% 
    F Ja 90% Nej 10% 
 
Har du blivit diskriminerad?  P Ja 12% Nej 88% 
    F Ja 10% Nej 90% 
 
Har du blivit trakasserad?   P Ja 16% Nej 84% 
    F Ja 30% Nej 70% 
 
Har du blivit kränkt av annan elev?  P Ja 4% Nej 96% 
    F Ja 30% Nej 70% 
 
Har du blivit kränkt av någon vuxen?  P Ja 4% Nej 96% 
    F Ja 0% Nej 100% 
 
Har du sett någon annan blivit illa behandlad? P Ja 20% Nej 80% 
    F Ja 60% Nej 40% 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
Förebygga kränkande behandling  
 
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling och trakasserier utifrån kön, etnicitet, religion.  
 
Mål och uppföljning  
Det ska inte förekomma kränkningar eller trakasserier på Tranängskolan.  
 
Åtgärd  
 
-Arbete runt språkbruket 
 
-Fadderverksamhet 
 
-Rastvärdar finns med i omklädningsrummen och uppmärksammar 
fotbollsplanen. 
 
-Massage 
 
-Arbete runt kränkningar via nätet 
 
-Arbete runt verbala kränkande ord 
 
-Arbete runt etnicitet, utseende och funktionshinder – att få vara som man är. 
 
-Arbete runt sexuell läggning- att få vara som man är. 
 
-Arbete runt maktlekar. 
 
-Arbete runt att göra kapprum till en trygg plats. 
 
-Arbete runt kön att flickor och pojkar får lika mycket plats. 
 
-Arbete runt att göra matsalen till en trygg plats – samarbete med högstadiet. 
 
-Arbete runt att alla ska få vara med – rast. 
 
-Musiklyssning samt textanalys med värdegrundsinnehåll, samarbetslekar, 
kontinuerlig föräldrakontakt där behov finns, nära samarbete med 
specialpedagogerna samt kurator, radioteater gällande könsroller, skönlitteratur 
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och bland annat etnisk tillhörighet, analys över klassrumssituation, tjej- och 
killgrupper, kuratorskontakt, kontinuerliga föräldrakontakter där behov finns, 
samarbete över klassgränserna, svordomstema. Schemabrytande aktiviteter för 
att stärka gruppkänsla, samarbete över klassgränser, nya gruppkonstellationer 
och placeringar samt klassdiskussioner. 
 
 
 
Ansvarig  
Samtliga pedagoger på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
2019-05-30 

Rutiner för akuta situationer 

Policy  
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering på Tranängskolan F-6.  
 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Rastvakter vid varje rast tillfälle.  
Vuxna närvarande i omklädningsrum i samband med idrotten.  
Vuxna närvarande i gemensamma utrymmen.  
Samtal med elever som misstänks bli utsatta eller utsätter andra för kränkning, 
mobbing och diskriminering samt uppföljningssamtal enligt gällande 
handlingsplan.  
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  
Mentor  
Lärare i arbetslagen  
Skolsköterska  
Kurator  
Rektor  
 
 
 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
 
Handlingsplan  
När barn/elev känner sig utsatt av annat barn/elev  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt och personal får kännedom 
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om detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad.  
 
1. Upptäckt/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier enligt Skollagen eller 
Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart ingripa. Därefter meddelas 
berörd klassföreståndare/mentor.  
 
Utredning startas skyndsamt om vad som har hänt och vilka som är inblandade.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev (Bilaga 1a)  
Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende och 
handling är kränkande. Eleven skall kunna känna sig trygg under skoldagen, 
genom att berörda personer informeras.  
 
3. Samtal med inblandade barn/elev (Bilaga 2a)  
Kartlägg var och en av elevernas upplevelser.  
 
4. Vårdnadshavare informeras  
Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt 
skall informeras om det som har hänt.  
 
5. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare)  
 
 
6. Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se Riktlinjer för upprättande av 
åtgärdsprogram)  
 
 
7. Uppföljningssamtal på kort/lång sikt (Bilaga 3a)  
Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. 
8. Stöd till de inblandade  
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.  
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
 
Handlingsplan  
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får 
kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till 
rektor.  
 
1. Upptäck/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt Skollagen eller 
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diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor.  
 
Rektor utreder vad som har hänt.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev (Bilaga 1b)  
Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Berörd personal skall 
informeras så att eleven kan känna sig trygg under skoldagen. Det kan innebära, 
förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, 
annan personal, föräldrar etc.  
 
3. Vårdnadshavare informeras omedelbart  
Vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som 
möjligt av skolledningen om vad som hänt. Det som framkommer i 
dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade.  
 
4. Samtal med berörd personal (Bilaga 2b)  
Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen.  
 
5. Samtal med de inblandade och tredje part (Bilaga 3b)  
Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning.  
Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på 
samtalet ska detta tillgodoses.  
 
6. Ytterligare åtgärder  
Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller 
arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  
 
7. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 4b)  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad.  
 
8. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade  
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av 
personal.  
 
Rutiner för uppföljning  
När barn/elev blir utsatt av annat barn/elev  
Uppföljning och utvärdering ska ske en eller flera gånger med början inom en 
vecka vilket klassföreståndare/mentor ansvarar för.  
 
När barn/elev utsätts av personal  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad.  
 
Rutiner för dokumentation (bilagor) 
Inledande samtal elev/elev 
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1a Samtal med utsatt barn/elev  
2a Samtal med inblandade barn/elev.  
 
Inledande samtal elev/personal  
1b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med barn/elev 
2b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med personal  
3b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med de inblandade 
och eventuellt tredje part.  
 
Uppföljningssamtal  
3a Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev som känner sig 
kränkt av annat barn/elev  
4b När ett barn känner sig utsatt av personal, återkoppling och 
uppföljningssamtal.  
 
Ansvarsförhållande  
Ledning  
Skolhälsa  
Lärare  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbiblioteket har tagit fram en litteraturlista åt oss: 2017.07.07 

Bibliotekariens åk rekommendationer. 

 

Fackböcker: 

¤Svenskar mm – Gorki Glaser-Muller  (åk6) 



 

18 
 

¤Jävla Zigenarunge – Monica Caldaras (åk 4) 

¤Tänk (tvärt) om! – Anna Norlin (åk 4) 

¤Är klänningar farliga? – Annika Ruth Persson (åk 5) 

¤Det tror vi på! – Alan Brown (åk 2) 

¤Med keps och kipa – Judit Lukás (åk4) 

¤Världsreligioner i vardagen – (åk 6) 

¤I mitt namn – en bok om att vara trans – Moa-Lina Olbers Croall (åk6) 

¤Anne Franks dagbok – Anne Frank (åk 1) 

 

En artikel om diskriminering runt ålder 

http://rbuf.se/wp-content/uploads/2016/09/rapport amo.pdf 

 

Skönlitterära böcker: 

¤Coolt med ADHD – Malin Roca Ahlgren 

¤George – Alex Gina 

¤Hellre skallig än mallig – Maud Cederlöw 

¤Loppan och isprinsessan – Kerstin Gavander 

¤Punkpapporna – Liz Wennberg 

¤När mammorna blev kära – Camilla Gunnarsson 

¤Vi måste fly! – Magda Eggens 

¤Mongoungen – Inger Granberg 

 

 

 

Rättens riddare Ur skola: 

Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om man har en eller fyra mammor, går eller rullar 
fram, kommer från Kina eller är tjej. Rättens riddare rycker ut när någon kränker barns rättigheter. 

 

https://urskola.se/Produkter/144765-Rattens-riddare/Om-serien 

 

  


